Протокол та процедури
Страсний тиждень і Пасха 2021 рік
Слава Ісусу Христу!
Дорогі брати і сестри,
Оскільки ми перебуваємо в повному розпалі Великого посту, для багатьох з нас наш розум
спрямований на майбутнє воскресіння нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, Святої Пасхи.
Як ми будемо святкувати цей рік? З якими обмеженнями ми стикаємось?
Вербна неділя - 25 квітня 2021 року
- Служба буде транслюватися в прямому ефірі
- Максимум 18 осіб зможуть приступити до Таїнств Сповіді та Святого Причастя. Протягом
Великого Посту різні Богослуження надавали широкі можливості. Будь ласка, не чекайте до
останньої хвилини.
Верба
- віття / верби будуть благословенні та роздані в кінці святкової Божественної Літургії того дня.
Вони будуть роздані в церкві звичайним способом (вручаються кожній людині).
- Для тих, хто цього ранку не зможе відвідати Божественну літургію, але бажає отримати
освячену вербу, у вас буде можливість після служби проїхати і забрати від 1 години дня до 2
годи дня (Між Церквою та Залом).
Страсний тиждень
- Усі Богослуження будуть передаватися в прямому ефірі.
- Ємність, якщо її не змінять наші цивільні органи влади, становитиме 30% ємності із
соціальною дистанцією. (30 осіб).
Святе Єлеопомазання
- Цю службу буде запропоновано цього року, оскільки її підтримали вірні нашої парафіяльної
громади.
- Помазання буде проводитися індивідуальними щітками для кожної людини. Люди
підходитимуть впорядковано, зберігаючи соціальну дистанцію і негайно повертаючись на своє
місце після помазання.
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Велика субота
Благословення пасхальних кошиків
- Пополудні у Велику Суботу (1 травня) вірні матимуть можливість благословити свої пасхальні
кошики.
- Час: 1 година дня та 1:30 години дня. Додатковий час буде додано лише за потреби.
- Церква буде відкрита для тих, хто бажає вийти та прикластися до Святої плащаниці, запалити
свічки або провести хвилинку в приватній молитві.
- Надворні сходження дозволяють до 100 осіб. Якщо дозволить погода, ми благословимо
пасхальні кошики надворі на подвір’ї церкви. Соціальна дистанція (2 метри) зберігатиметься
від одного домогосподарства до іншого. Ми просимо носити маски (навіть на відкритому
повітрі). Благословення розпочнеться негайно в кожний призначений час.
- Щоб забезпечити місце для благословення вашої Пасхальної кошики, зателефонуйте до офісу
церкви за номером (905) 937-3636 або надішліть електронною поштою о. Григорій за адресою
gregorymielnik@gmail.com. Не дзвоніть членам управи, оскільки це неприпустимі варіанти.
- Зарезерування можна здійснити з понеділка 19 квітня 2021 року до неділі 25 квітня 2021 року.
- Коли ви телефонуєте або надсилаєте електронною поштою, щоб зарезервувати своє місце,
будь ласка, вкажіть своє повне ім’я, контактний номер телефону та кількість членів сім’ї в
одному домогосподарстві, які братимуть участь.
- Підтвердження телефонних дзвінків здійснюватиметься з 26 по 28 квітня.
- Після прибуття ви увійдете у двір церкви лише через ворота вул. Августи. Хтось запише вас і
проведе до вашого місця.
- Ми просимо вас негайно повернутися до свого автомобіля після благословення та виїхати,
дозволяючи наступній групі підготуватися. Будь ласка, уникайте спокуси затриматися і
поспілкуватися.
- Якщо з’явиться якась непередбачена негода, ми матимемо альтернативний план
благословення у парафіяльній залі.
Пасха (Великдень)
- За чинними правилами ми обмежені до 30% з соціальною дистанцією, це означає, що для
нашого храму максимум 30 осіб.
- Через поточні обмеження нам цього року доведеться запровадити систему зарезерування для
відвідування Пасхальної служби.
- Щоб зарезервувати своє місце, зателефонуйте в парафіяльний офіс за номером (905) 937-3636
або надішліть електронною поштою о. Григорій за адресою gregorymielnik@gmail.com. Не
дзвоніть членам управи, оскільки це неприпустимі варіанти.
- Зарезерування можна здійснити з понеділка 19 квітня 2021 року до неділі 25 квітня 2021 року.
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- Коли ви телефонуєте або надсилаєте електронною поштою, щоб зарезервувати своє місце,
будь ласка, вкажіть своє повне ім’я, контактний номер телефону та кількість членів сім’ї в
одному домогосподарстві, які братимуть участь.
- Висловлення бажання взяти участь не гарантує місця для Пасхи
- Підтвердження телефонних дзвінків здійснюватиметься з 26 по 28 квітня.
- Якщо ви не отримаєте телефонний дзвінок для підтвердження, ви не маєте місця в
Пасхальній службі, і тому вам не дозволять брати участь.
- Не зарезерування місця особам буде заборонено.
- Для тих, хто відвідує пасхальну службу, їх пасхальні кошики будуть благословенні, як
зазвичай, після закінчення богослужіння.
- Ми просимо тих, хто має затверджене місце для Пасхальної Служби, бути присутніми на
початку Богослужіння (7:00 ранку) і не затримуватися.
Спілье свячене
- Наш звичай спільну парафіяльну пасхальну трапезу в неділю після Пасхи цього року не буде
проведений через обмеження.
Провода
- Богослужіння на могилі відбуватимуться як завжди у неділю жінок-мироносиць - неділя, 16
травня 2021 року, початок 1 години дня на кладовищі Вікторія Лан.
- Усі інші кладовища будуть за домовленістю з о. Григорій
- Проводи також відбуватимуться у свято Святої П'ятидесятниці на кладовищі Вікторія Лан неділя, 20 червня 2021 року, початок 1 години дня
- Ми просимо носити маски та підтримувати соціальну дистанцію
У ці пісні та святкові дні вам нагадують, що протоколи COVID все ще діють. Якщо вам погано,
будь ласка, залишайтеся вдома. Маскування, санітарія рук, вхід на кожну службу, підтримка
соціального дистанціювання тощо є обов’язковими.
Якщо внаслідок цивільних норм відбудуться якісь зміни, ми негайно повідомимо вірних СвятоЮрійвської церкви.
Якщо у вас є будь-які питання або сумніви, ви можете сполучитися з о. Григорієм
безпосередньо за номером (905) 937-3636
Бажаючи всім вам найкращого здоров’я та духовних плодів у цей пісний сезон.
Парафіяльна Екзекутива
Українська Православна Церква св. Юрія
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